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Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα μία (31) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την 

με αριθ. 2/27.1.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   

Α/

Α 

Επίθετο Όνομα Α/

Α 

Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Λιόντας  Γεώργιος 16 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Βορδός Χρήστος 17 Σταμούδης Ελευθέριος 

4 Πλιάκος Αστέριος 18 Καπλάνης Θωμάς 

5 Δημητριάδης Χρήστος 19 Παρθενιώτης Νικόλαος 

6 Σαράντη Μαρία 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ζούνη Στέλλα 21 Γκολόης Γεώργιος 

8 Χλιούμης Ανδρέας 22   

9 Λακρός Αλέξανδρος 23   

10 Σοφοτάσιος Χρήστος 24   

11 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 25   

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26   

13 Παπανικολάου Ευτυχία 27   

14 Μπογδάνος Κων/νος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Κυριάκου Ιφιγένεια 

2 Πύρρος Ιωάννης 

3 Αβέρης Αθανάσιος 

4 Μπάτσιος Αστέριος 

5 Γκλάβας Γεώργιος 

6 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

  

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

 Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε η κ. Άννα Ρόκου, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, 

Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας, η κ. Φωτεινή Μπόλματη, Πρόεδρος Τ.Κ. Ταξιάρχη και ο κ. 

Κωνσταντίνος Βαγιωνάς, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου. 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θωμάς Καπλάνης αποχώρησε κατά την διάρκεια της 

συζήτησης των έκτακτων θεμάτων. 

 

Αριθμός θέματος: 14ο  Άδειες υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου  

για έτος 2014 

Αριθμός Απόφασης : 28  
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 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 14ο θέμα, 

έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε ότι: «Μετά την 

ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 25069/12-12-2013 του Δήμου Πολυγύρου με την οποία καλούνταν οι 

ενδιαφερόμενοι για άδεια υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου η οποία ακολούθησε  την υπ’ 

αρ. 395/14-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου με την οποία χωροθετούνταν 

και ορίζονταν οι παραπάνω άδειες για το 2014, καθώς και την υπ’ αρ. 88076/27-11-2013 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία 

καθόρισε τον ανώτατο αριθμό αδειών που δύναται να χορηγηθούν το έτος 2014 για την άσκηση 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Β΄, υπέβαλαν 

αίτηση οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι, τα ονόματα των οποίων έχετε όλοι στα χέρια σας: 

 

ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ 

Στη Θέση «Κιόσκι» περιοχής Κερασιάς Γεροπλάτανου για μία (1) θέση για καντίνα οι Νίνος 

Αθανάσιος του Δημητρίου, Παλιούρα Μαρία του Αθανασίου και Μπάκας Αθανάσιος του Γεωργίου. 

Από αυτούς ο κ. Νίνος Αθανάσιος του Δημητρίου δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις αφού δεν έχει 

κάρτα ανεργίας. Από τους δύο υπόλοιπους υποψήφιους, δικαιούχος κρίνεται η κ. Παλιούρα Μαρία 

του Αθανασίου, διότι σύμφωνα με την διαδικασία της σειράς προτίμησης των δικαιούχων υπερτερεί 

λόγω τριτεκνίας. 

  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Στη θέση έξω από το δημοτικό γήπεδο Παλαιοκάστρου για μία (1) θέση για καντίνα ή στην 

είσοδο του νέου οικισμού Παλαιοκάστρου, από την Εθνική οδό Πολυγύρου-Θεσσαλονίκης, στον 

χώρο δίπλα από την Βρύση όπου υπάρχει διαμορφωμένος χώρος αναψυχής για μία (1) θέση για 

καντίνα οι Νίνος Αθανάσιος του Δημητρίου και Μπάκας Αθανάσιος του Γεωργίου. Από αυτούς ο κ. 

Νίνος Αθανάσιος του Δημητρίου δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις αφού δεν έχει κάρτα ανεργίας. Έτσι 

δικαιούχος κρίνεται ο κ. Μπάκας Αθανάσιος του Γεωργίου. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΝΘΟΥ 

Σε ιδιωτικό χώρο στη διασταύρωση Ολύνθου προς Αρχαιολογικό χώρο (Επαρχιακή οδός 

Νέων Μουδανιών-Νικήτης) για μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων ο Λάκκας 

Δημοσθένης του Στυλιανού, ο οποίος δεν προσκόμισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της Α 

φάσης (δεν προσκόμισε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και κάρτα ανεργίας και έτσι δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις. 

Οι παραπάνω αιτήσεις που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της Α΄ φάσης και εφόσον 

είναι  εντός του προβλεπόμενου αριθμού των προκηρυχθεισών αδειών μπορούν να δοθούν 

ανεξαρτήτως κατάταξης σύμφωνα με τα προσόντα και χωρίς κλήρωση. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου 

εμπορίου ισχύουν για μία τριετία (άρθρο 5 παρ. 1 ΠΔ 254/05) (παρ. 1 άρθρο 5 Ν. 2323/95). 

Οι αιτούντες υποχρεούνται να υποβάλουν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου επί των αιτήσεων (παρ.3 άρθρο 1 

ΠΔ 254/05) τα δικαιολογητικά της Β΄ φάσης όπως αναφέρονται στην υπ’ αρ. 25069/12-12-2013 

ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου. 

Κατόπιν τούτων, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την επιλογή των 

αιτήσεων αδειοδότησης για υπαίθριο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο για το έτος 2014».    

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.  

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. 25069/12-12-2013 

ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, την υπ’ αρ. 395/14-10-2013 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Πολυγύρου, την υπ’ αρ. 88076/27-11-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και μετά από διαλογική συζήτηση,  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ων α  
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Την παραχώρηση θέσεων στάσιμου και υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2014 όπως παρακάτω: 

 

ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ 

 

Στη Θέση «Κιόσκι» περιοχής Κερασιάς Γεροπλάτανου για μία (1) θέση για καντίνα η 

Παλιούρα Μαρία του Αθανασίου. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

Στη θέση έξω από το δημοτικό γήπεδο Παλαιοκάστρου για μία (1) θέση για καντίνα ή στην 

είσοδο του νέου οικισμού Παλαιοκάστρου, από την Εθνική οδό Πολυγύρου-Θεσσαλονίκης, στον 

χώρο δίπλα από την Βρύση όπου υπάρχει διαμορφωμένος χώρος αναψυχής για μία (1) θέση για ο κ. 

Μπάκας Αθανάσιος του Γεωργίου. 

 

 

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 28/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 5-2-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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